
Dreiebok, Unghund Grand Prix, Rjukan, 23-25.august 2019:  

Alle tar med seg dag 1 

Det var to partier med henholdsvis 11 og 10 hunder som gjennomførte første dag. Det ble først 

gjennomført en runde på 15 minutter. De som kvalifiserte seg videre måtte så gjennom et langslipp 

på 45 minutter. Ved dagens ende var det igjen 11 hunder. Disse hundene tar med seg følgende 

plusser og minuser til dag 2.   

 

Rangering etter dag 1 med plusser og minuser: 

1. NO333850/18 ES Høgdebrotets Melker  
Gisken Dobloug Markussen FUR, sjanse. En svært god søker 

2. NO32744/18 IS Lyngtrollas Si Vesla  
Ulrik Myrheug                 FUR, sjanse. En meget god søker 

3. NO37527/18 ES Guttenes AGJ Drøm   
Terje Jostein Grav            FUR, støkk. En meget god søker 

4. NO44863/18 ES Berkjestølen’s Rall 
Nils Otto Håra      En glimrende søker. 

5. NO33697/18 ES Valera’s Floki  
Petter Steen                      En glimrende søker. 

6. NO32741/18 IS Lyngtrollas Si Hel-Max  
Thomas Killingstad                       En meget god søker. 

7. NO39487/18 IS «US» Saga   
Jan Petter Løvskar           En meget god søker. 

8. NO44861/18  ES Berkjestølen’s Doffen 
F:Turid Helgø E:Arild Skeivik Sjans. En svært god søker. 

9. NO39485/19 IS «US» Speedy   
Geir Olav Bjerkevoll  Sjans. En svært god søker. 

10. NO37486/18 ES Stenvolas Klin Kokos 
F:Simon Downham E:Sofie Søli Ottesen  2 x Sjans. En meget god søker 

11. NO31633/18 Rypedalen’s Fia  
Monica Sawicz  2 x støkk. En meget god søker.  

 

 



 

 

1 slipp: IS Vesla mot ES Melker (30 min). 

Innledningsvis veksler begge om føringen og jakter meget godt i side/motvind. Vesla tar så over 

føringen,  Melker forsvinner ut av anvist terreng og tar opp ryper i flere omganger. Han er perifer i 7-

8 minutter, mens Vesla jakter meget godt foran oss. Vesla støkker rype, uten at hun enser at den er i 

nærheten. Vesla over Melker, som utgår.  

Rangering:  

1. Vesla FUR, 2 x sjanse 

2 slipp: ES Drøm mot IS Saga (30 min). 

Begge hundene jakter meget godt. Vi kommer inn i et område med noe mer vierkratt og tettere 

biotop og her tar Saga føringen på bedre kontinuitet og bredde i søket. Ingen fugl i dette slippet.  

Saga over Drøm 

 

Rangering:  

1. Vesla FUR, 2 x sjanse 

2. Drøm FUR, støkk 

3. Saga 

3 slipp: IS Speedy mot ES Rall (30 min). 



Vi er nå i et område som er veldig oversiktlig med noe vierkratt i bratte lier på den ene siden. Begge 

hundene jakter prima i vekslende vind, med Speedy hårfint over på noe bedre reviering. Ingen fugl.  

Rangering:  

1. Vesla FUR, 2 x sjanse 

2. Drøm FUR, støkk 

3. Rall 

4. Saga 

5. Speedy sjanse 

Slipp 4: ES Doffen mot ES Fia (30 min). 

To hunder som jakter meget godt i medvind, med Doffen i føringen på bedre dybde og bredde. Fia 

finnes i stand mot oss, går villig på, men kan ikke presentere fugl. Senere kommer vi inn i noe tettere 

biotop med bjørk og innslag av gran. I dette området støkker Doffen og er urolig.  

Totalt sett vinner Doffen slippet over Fia.  

Rangering:  

1. Vesla FUR, 2 x sjanse 

2. Drøm FUR, støkk 

3. Rall 

4. Saga 

5. Speedy sjanse 

6. Doffen støkk, sjanse 

7. Fia 2 x støkk, sjanse, tomstand 



 

 

Slipp 5: ES Klin Kokos mot ES Floki (15 min) 

I åpent terreng jakter begge meget godt i medvind, med Floki i føringen på bedre terrengdekning. 

Kokos blir noe åpen i revieringen. Ingen fugl 

Floki over Klin Kokos 

Slipp 6: ES Klin Kokos mot IS Hel-Max (15 min) 

Fortsatt i flott åpent terreng og medvind, hvor begge hundene jakter meget godt, men noe åpen i 

reviering. Hel-Max fører slippet med noe bedre plan.  

Hel-Max over Klin Kokos 

Slipp 7: ES Floki mot IS Hel-Max 

Vi går fortsatt i medvind og her tar Floki straks føringen og jakter prima. Hel-Max blir noe perifer og 

åpen. Floki støkker fugl og er rolig.  

Totalt sett i dette slippet settes Floki over Hel-Max. 

Rangering:  

1. Vesla FUR, 2 x sjanse 

2. Drøm FUR, støkk 

3. Rall 

4. Saga 



5. Speedy sjanse 

6. Floki støkk 

7. Doffen støkk, sjanse 

8. Hel-Max sjanse 

9. Klin Kokos 2 x sjanse 

10. Fia 2 x støkk, sjanse, tomstand 

 

Matching:  

De rangerte hundene skal nå ut i en matching som starter med den laveste rangerte hunden, som på 

den måte skal ha mulighet til å arbeide seg oppover i rangeringen til den eventuelt blir slått av 

makker. Slipptiden blir så lenge som vi dommere mener det er nødvendig for kunne rangere 

hundene. 

Fia mot Klin Kokos (8 min) Fia tar føringen og jakter i kontakt med fører i tett biotop. Klin Kokos blir 

borte for oss en del av slippet. Slippet avsluttes med Fia som seirende hund og går videre i 

matchingen.   

Fia over Klin Kokos 

Fia mot Hel-Max (5 min) Hel-Max tar straks føringen og jakter glimrende i sidevind, Fia begynner å 

merke tre dager med jaktprøve. Slippet avsluttes med Hel-Max som seirende hund.  

Hel-Max over Fia 

Hel-Max mot Doffen (6 min) Hel-Max tar straks føringen og jakter glimrende, Doffen blir hengende 

noe etter i terrenget. Hel-Max vinner slippet. 

Hel-Max over Doffen 

Hel-Max mot Floki (8 min) To hunder som jakter prima, med Floki i føringen totalt sett på bedre 

framdrift og system i søket. Floki vinner slippet. 

Floki over Hel-Max 

Floki mot Speedy (7 min) Begge hundene jakter prima i motvind og veksler innledningsvis om 

føringen. Floki har noe bedre bredde og kontinuitet i søket. Begge hundene finnes i stand ved siden 

av hverandre. På ordre til begge hundene reiser Speedy villig og presist ryper, mens Floki blir stående 

igjen. Begge hundene er rolige i oppflukt og skudd. Speedy trekker det lengste strået i denne 

matchingen og går videre. 

Speedy over Floki.  

Speedy mot Saga (2 min) Kort tid etter slipp har begge stand på hver sin fugl i samme kull. Begge 

hundene reiser villig og presist. Speedy er rolig i oppflukt og skudd, Saga forfølger. Speedy er igjen 

den som går videre 

Speedy over Saga. 

Speedy mot Rall (6 min) To hunder som jakter glimrende, begge hundene støkker på hver sin kant og 

er rolige. Rall drar seg deretter over på motsatt side og fester en stram stilfull stand, justerer seg og 

reiser villig og presist rype. Rolig i oppflukt og skudd.  

Rall over Speedy 



Rall mot Drøm (4 min) Rall tar straks føringen og jakter glimrende, Drøm begynner å kjenne dagen, 

men holder klassenivå. Rall vinner denne matchingen.  

Rall over Drøm 

Finaleslippet i Unghund Grand Prix 2019  

Rall mot Vesla (3 min)  

Rall har nå matchet seg oppover i 2 runder og begge har hvert sitt fuglearbeid. Begge jakter prima i 

motvind, men det tar ikke lange tiden før det meldes stand på Vesla over en brink. Vesla reiser 

kontrollert tre ryper og er rolig i oppflukt og skudd.  

Dette avgjør Ungehund Grand Prix 2019 og IS Lyngtrollas Si Vesla er vinneren.  

   

 

Unghund Grand Prix 2019 

1 Premie Unghund Grand Prix 2019 IS Lyngtrollas Si Vesla E/F Ulrik Myrhaug 

2 Premie Unghund Grand Prix 2019 ES Berkjestølen’s Rall E/F Nils Otto Håra 

3 Premie Unghund Grand Prix 2019 ES Guttenes AGJ Drøm E/F Terje Jostein Grav 

4 Premie Unghund Grand Prix 2019 IS «US» Speedy E/F Geir Olav Bjerkevoll 

5 Premie Unghund Grand Prix 2019 ES Valera’s Floki E/F Petter Steen 

 



Apport vinner IS «US» Speedy E/F Geir Olav Bjerkevoll 

 

Egil Åsli og Fredrik Engell Sæthereng takker for det ærefulle oppdraget! 

 


